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Všeobecná časť 

1. Správne právo procesné - pojem, predmet, systém a pramene právnej úpravy 
2. Rozhodovacie procesy v oblasti normotvorby,  v oblasti riadiacej a 
organizátorskej činnosti a v oblasti aplikácie práva 
3. Princípy a zásady dobrej správy, Právo na spravodlivý proces (zahraničná 
a vnútroštátna úprava) 
4. Pojem správne konanie, pôsobnosť právneho poriadku a jeho vzťah 
k osobitným procesným predpisom 
5. Základné zásady správneho konania 
6. Subjekty správneho konania 
7. Pojem správny orgán, Vylúčenie zamestnancov správneho orgánu 
8. Účastníci správneho konania 
9. Zúčastnené osoby a tretie osoby ako subjekty správneho konania, dotknutý 
orgán 
10. Procesná spôsobilosť účastníkov konania a zúčastnených osôb 
11. Príslušnosť v správnom konaní a kompetenčný konflikt 
12. Začatie konania a jeho právne účinky, Podanie 
13. Postúpenie podania a postúpenie veci podľa Správneho poriadku 
14. Lehoty podľa Správneho poriadku 
15. Doručovanie 
16. Ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov 
17. Prerušenie správneho konania vrátane právnych dôsledkov, Zastavenie 
správneho konania vrátane právnych dôsledkov, Trovy správneho konania 
18. Podklady pre rozhodnutie, Dokazovanie a dôkazné prostriedky 
19. Predbežné otázky podľa Správneho poriadku 
20. Predvolanie a predvedenie 
21. Predbežné opatrenie, Dožiadanie, Poriadkové opatrenie 
22. Rozhodnutie v správnom konaní – druhy rozhodnutí a náležitosti 
rozhodnutia, Lehoty pre rozhodnutie 
23. Platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, Zmier v správnom 
konaní 
24. Nezákonnosť a nesprávnosť rozhodnutí v správnom konaní a aplikácia 
inštitútu správnej úvahy 
25. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní 
26. Odvolanie a konanie o odvolaní 
27. Rozklad a konanie o rozklade 
28. Obnova konania a konanie o nej 



29. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
30. Protest prokurátora a konanie o ňom 
31. Súdny prieskum rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni 
32. Nútený výkon rozhodnutí v správnom konaní, predpoklady výkonu 
rozhodnutia, právne prostriedky výkonu rozhodnutia podľa Správneho 
poriadku 
33. Opatrenie proti nečinnosti v správnom konaní 
 
Osobitná časť 

 

34. Územné plánovanie a jeho úlohy, územnoplánovacia činnosť 
35. Územné konanie a druhy územných rozhodnutí 
36. Stavebné konanie – pojem, účastníci stavebného konania 
37. Stavebné úrady 
38. Priebeh stavebného konania, žiadosť o stavebné povolenie, stavebné 
povolenie, Postup pri vybavovaní občianskoprávnych námietok podľa 
stavebného zákona 
39. Kolaudačné konanie 
40. Údržba stavby a jej odstraňovanie 
41. Vyvlastňovacie konanie 
42. Charakteristické znaky a základné zásady priestupkového konania 
43. Príslušnosť na konanie o priestupkoch, subjekty priestupkového konania 
44. Súčinnosť a postup pred začatím priestupkového konania 
45. Začatie priestupkového konania a účastníci priestupkového konania 
46. Zastavenie priestupkového konania a odloženie priestupkovej veci podľa 
zákona o priestupkoch 
47. Poškodený a náhrada škody v priestupkovom konaní 
48. Konanie o tzv. návrhových priestupkoch 
49. Skrátené formy priestupkového konania 
50. Preskúmanie rozhodnutia o priestupku správnymi orgánmi 
51. Preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom 
52. Výkon rozhodnutia podľa priestupkového zákona 
53. Konanie v oblasti posudzovania zhody, charakteristika, vymedzenie pojmov 
54. Konanie o autorizácii 
55. Konanie o akreditácii, opravné prostriedky v konaní o akreditácií 
56. Porovnajte subjekty a začatie daňového konania a správneho konania podľa 
správneho poriadku 
57. Osobitosti rozhodnutia vydaného v daňovom konaní 
58. Opravné prostriedky v daňovom konaní 
59. Daňová kontrola podľa zákona o správe daní 
60. Konanie vo veciach živnostenského podnikania a subjekty živnostenského 
konania 
61. Druhy rozhodnutí v živnostenskom konaní 



62. Konanie o sťažnostiach, základné pojmy, podávanie sťažností 
63. Prijímanie, evidencia, príslušnosť a lehota na vybavovanie sťažností 
64. Prešetrovanie a kontrola vybavovania sťažnosti 
65. Charakterizujte katastrálne konanie, základné pojmy a subjekty 
katastrálneho konania 
66. Druhy zápisov práv do katastra nehnuteľností a ich právne dôsledky vo 
vzťahu k právam k nehnuteľnostiam, inštitút plomby 
67. Procesný postup orgánov správy katastra pri jednotlivých druhoch zápisov 
do katastra a opravné prostriedky v katastrálnych konaniach 
68. Prvostupňové konanie pri sprístupňovaní informácií a spôsoby jeho 
preskúmania 
 
 
 


